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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 " اإلنسانجملس حقوق"واملعنون 

 مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

األعمـال التحضـريية ملؤمتر استعراض تنفيذ        -/... ٣
 إعالن وبرنامج عمل ديربان

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

 الذي قررت فيه اجلمعية عقد ١٩٩٧مارس / آذار١٢ املؤرخ ٥٢/١١١ على قرار اجلمعية العامة إذ يؤكد 
ي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصر وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف ديربان املؤمتر العامل

 ،٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨أغسطس إىل / آب٣١يف الفترة من 

 الذي حددت فيه    ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٩٥ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري  
ملسؤوليات اهلامة لشىت أجهزة األمم املتحدة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة على           اجلمعـية إمجـاالً األدوار وا     

الُصـعد الدولـية واإلقليمية والوطنية مبا يف ذلك، بصورة خاصة، جلنة حقوق اإلنسان السابقة اليت آلت واليتها       
 ومسؤولياهتا اآلن إىل جملس حقوق اإلنسان،

 الذي قررت فيه    ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٨/١٦٠ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشـري   
اجلمعـية اختتام عقد األمم املتحدة الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وقررت فيه التركيز على التنفيذ                
املـلموس إلعالن وبرنامج عمل ديربان بوصفهما يشكالن أساساً متيناً للتوصل إىل توافق واسع يف اآلراء بشأن                 

 ختاذ مزيد من اإلجراءات واملبادرات للقضاء التام على آفة العنصرية،ا
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 عاماً منذ بدء إجراءات األمم املتحدة ضد        ٦٠ ميثل مناسبة مرور     ٢٠٠٦عـلى أن عـام      وإذ يؤكـد     
 العنصرية، مبا يف ذلك عقود األمم املتحدة الثالثة ملكافحة العنصرية اليت مل تتحقق إىل حد كبري برامج عملها فضالً

 ،٢٠٠١عن مرور مخس سنوات على انعقاد مؤمتر ديربان يف عام 

 اجلهود احلميدة اليت بذلتها اجلماعة الكاريبية إلبقاء روح ديربان حيةً ويف صدارة اهتمامات              وإذ حيـيي   
شرين  ت٢٨ضمري اجملتمع الدويل وإذ يرحب يف هذا الصدد باملقرر التارخيي الذي اختذته اجلمعية العام باإلمجاع يف          

 يوماً لالحتفال على نطاق العامل      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦ الذي أعلنت فيه اجلمعية يوم       ٢٠٠٦نوفمـرب   /الـثاين 
 بالذكرى السنوية املئتني إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي،

 تشرين  ٢٢ املعتمد يف    (A/C.3/61/L.53/Rev.1) إىل قـرار اللجـنة الثالثة للجمعية العامة          وإذ يشـري   
 مؤمتراً الستعراض تنفيذ    ٢٠٠٩ والذي أوصت فيه اللجنة الثالثة اجلمعية بأن تعقد يف عام            ٢٠٠٦نوفمرب  /لـثاين ا

 إعالن وبرنامج عمل ديربان،

 إىل أنه قد طُلب إىل جملس حقوق اإلنسان يف القرار نفسه أن يضطلع باألعمال التحضريية وإذ يشري أيضاً 
 املعين باستعراض تنفيذ إعالن ٢٠٠٩ لعقد مؤمتر عام    ٢٠٠٧لول عام   هلـذا احلـدث وأن يضع خطةً ملموسة حب        

 وبرنامج عمل ديربان،

 إىل أن اجمللس قد طُلب إليه يف القرار نفسه أن يقدم بانتظام إىل اجلمعية العامة معلومات وإذ يشري كذلك 
  املؤمتر، عن التقدم احملرز يف اجتاه عقد هذا٢٠٠٧حمدَّثة وتقارير مرحلية ابتداء من عام 

أن يعمـل جملـس حقوق اإلنسان مبثابة اللجنة التحضريية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعالن              يقـرر    -١ 
وبرنامج عمل ديربان واليت يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأعضاء            

 رعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة؛الوكاالت املتخصصة وأيضاً أمام مراقبني وفقاً للممارسة امل

، على ٢٠٠٧مايو / أن تعقد اللجنة التحضريية دورة تنظيمية ملدة أسبوع واحد يف أياريقرر أيضاً -٢ 
مسـتوى املمـثلني الشخصـيني لرؤساء الدول أو احلكومات أو ممثلني مناسبني آخرين رفيعي املستوى تسميهم            

 يف  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يتني كل منهما ملدة عشرة أيام عمل خالل عامي          احلكومـات هلذا الغرض ودورتني موضوع     
 جنيف؛

 أن تنتخب اللجنة التحضريية يف دورهتا التنظيمية، على أساس التمثيل اجلغرايف            يقـرر كذلـك    -٣ 
العـادل، مكتباً للجنة التحضريية وأن تقوم اللجنة التحضريية، يف الدورة نفسها، بالبت يف مجيع الطرائق املناسبة                 
لـلمؤمتر وفقاً للممارسة املرعية اليت تسري عليها اجلمعية العامة، مبا يف ذلك البت يف أهداف املؤمتر االستعراضي                  

 ومستوى انعقاد هذا املؤمتر واملبادرات التحضريية اإلقليمية وتاريخ املؤمتر ومكان انعقاده؛

 املتحدة وهيئات األمم املتحدة     إىل احلكومات والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم      يطلب   -٤ 
املختصـة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية وجلنة القضاء على التمييز العنصري             
واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب               
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رية الدين أو املعتقد واخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة املكلفني مبتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج واملقرر اخلاص املعين حب
عمـل ديربان، واخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري التكميلية والفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال               

 باألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي وآليات حقوق        إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفريق اخلرباء العامل املعين       
اإلنسان األخرى ذات الصلة أن تساعد اللجنة التحضريية عن طريق إجراء دراسات استعراضية وتقدمي توصيات               

 عن طريق املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، كإسهامات منها يف بلوغ نتائج املؤمتر االستعراضي؛

ستعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان سُيعقد على أساس اإلعالن           أن مؤمتر ا   يعـيد تأكيد   -٥ 
وبرنامج العمل هذين ويف ظل احترامهما بالكامل وأنه لن جتري أي عملية إعادة تفاوض بشأن االتفاقات القائمة                 

 الواردة فيهما؛

ت واملبادرات   أن يركز االستعراض على تنفيذ وإعالن برنامج ديربان، مبا يف ذلك اإلجراءا            يقرر -٦ 
 واحللول العملية األخرى الالزمة ملكافحة مجيع الويالت املعاصرة املترتبة على العنصرية؛

 إبقاء هذه املسألة ذات األولوية على برنامج عمله وتقدمي تقرير بانتظام عن التقدم              يقـرر أيضاً   -٧ 
 .احملرز إىل اجلمعية العامة

- - - - - 

 


